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 چكيده

های  بر شاخص Cو و ویتامین BSAهای آلفاتوکوهرول، آلبومین سرم گاوی ا اکسیدان های مختلف آنتی در این مطالعه، بررسی اثر غلیت
کننمده حماوی    رقیمق  گمروه  ۷گراد بررسی شمد. تیمارهما شمامل     درجه سانتی ۵ساعت ن هداری در دمای  ۴۸ارزیابی اس،رم بز متعاقب 
 6و  3همای   لیتمر، اسمید آسمکوربی  بما غلیمت      گرم در میلمی  میلی ۸و  ۴با دو غلیت  BSAواحد،  ۱۰و  ۵آلفاتوکوهرول با دو غلیت 

سماعت، تحمرک کلمی و     ۴۸و  ۲۴اکسمیدانی بودنمد. در زممان همای صمفر،       لیتر و گروه شاهد بدون اهزودن ماده آنتی گرم در میلی میلی
 ۴بما غلیمت    BSAکننمده   ها ارزیابی شدند. تحرک اس،رم و سالمت غراء هن ام استفاده از رقیمق  یز سالمت غرای اس،رمپیررونده و ن

اکسیدان باعث  آنتی ۲های با(تر این  و. اگرچه غلیت>۰Pک۰۵ها بود ا کننده با غلیت پنج واحد بیرتر از سایر رقیق Eگرم و ویتامین  میلی
های مختلمف اسمید    و. غلیت>۰Pک۰۵رزیابی شد، اما نسبت به گروه شاهد بهبود نسبی را نران دادند اهای مورد ا اهزایش کمتر شاخص
به اس،رم بمز   Eو ویتامین  BSAهای ارزیابی اس،رم اثر نداشت. براساس نتایج تحقیق حاضر، اهزودن  ی  از هراسنجه آسکوربی  بر هی 

 بخرد. ساعت را بهبود می ۴۸ررونده و نیز سالمت غراء در طی درجه تحرک کلی و پی ۵در طی هرآیند ن هداری در دمای 

 اکسیدان، اس،رم، بز، پراکسیداسیون لی،یدی، سالمت غراء آنتی ها: واژه كلید
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 مقدمه

ها در سرما جهت استفاده در تلقیح مصمنوعی   محاهیت اس،رم

همای   های داخل آزمایر اهی یکی از هناوری و یا در باروری

باشد. ن هداری مایع منی به شکل سرد شده در  تولیدمبلی می

ها  دمای یخچال، ی  روش حفا تی مناسب برای بقای اس،رم

باشد، اما روش انجماد اس،رم شامل  مدت زمان کوتاه می برای

سرد کردن، هریز و س،ا ذو  آن باعث ایجاد آسیب بیرمتر  

به اس،رم شده که علت اصملی آن ترمکیل بلورهمای یمخ در     

داخل سلول، شوک ناشی از سرمای شدید و اختال(ت هرار 

مانی اسم،رم و   اسمزی بوده که منجر به کاهش تحرک و زنده

. آسمیب  ]۲۱و  ۱۵، ۸[گمردد   ا  کاهش میزان باروری ممی نهایت

مراتمب کمتمر از روش انجمماد و     ناشی از سرد کردن منی بمه 

سمم،ا ذو  اسمم،رم اسممت و درنتیجممه بمماروری حاصممل از  

گمراد بما(تر از    درجه سمانتی  ۵های سرد شده در دمای  اس،رم

 .  ]۱۴[باشد  های منجمد شده می اس،رم

از منی سمرد شمده یم  روش    تلقیح مصنوعی با استفاده 

. باتوجمه بمه   ]۵[باشمد   متداول در تولیدمبل گوسفند و بز ممی 

محدودیت حج  منی مورد استفاده برای تلقیح این حیوانمات  

دلیمل جلموگیری از    در داخل گردن رح  و از طرف دی ر، به

تموان منمی آنمان را خیلمی رقیمق       ها نمی کاهش غلیت اس،رم

از منمی منجممد شمده ایمن      نمود. بمه هممین دلیمل، اسمتفاده    

حیوانممات متممداول نیسممت. بنممابراین، ن هممداری اسمم،رم ایممن 

گراد به منیور حف، بیرمتر   درجه سانتی ۵حیوانات در دمای 

مدت اکمتمر   تحرک و باروری اس،رم آنها جهت استفاده کوتاه

 .  ]۲[سزایی برخوردار است  ساعتو از اهمیت به ۷۲از 

س،رم، آسمیب وارده  های سرد کردن ا یکی از محدودیت

باشد. از آنجا که  به غرای اس،رم در طی روند سرمادهی می

غرای اس،رم سرشار از اسیدهای چمر  غیراشمباع اسمت،    

بنابراین به استرس اکسیداتیو ناشی از شوک سرما که منجمر  

باشد  شود، حساس می های آزاد اکسی ن می به تولید رادیکال

ل اسمم،رم جهممت اکسممیدانی سمملو .  رهیممت آنتممی]۱۴و  ۱[

گیری از پراکسیداسیون لی،یدی غراء کاهی نیسمت، بمه    پیش

توانمد   همای مختلمف ممی    اکسیدان همین جهت، اهزودن آنتی

 .]۱[ها شود  مانی اس،رم باعث حف، و بهبود تحرک و زنده

اکسیدانی مختلفی جهت اهزودن به اسم،رم   ترکیبات آنتی

شده است گرایی متعاقب آن استفاده  بز جهت انجماد و یخ

 ۱۱، 6[، اسید آسکوربی  ]۱6و  ۱[توان به سیستئین  که می

 ]۱۸و  ۱[ E، ویتمامین  ]۱۷و  ۱[، سرم آلبومین گاوی ]۱3و 

اشاره نمود، اما در بسیاری از این تحقیقات،  ]3[و هولرنول 

هما بمر کیفیمت اسم،رم متعاقمب انجمماد و        اکسمیدان  اثر آنتی

العمات انجمام   گرایی آن بررسی شمده اسمت. تعمداد مط    یخ

همای بماروری    هما روی شماخص   اکسمیدان  گرهته بر اثر آنتی

اس،رم بز در طی ن همداری آن بمه شمکل ممایع سمرد شمده       

 . ]6[محدود بوده است 

 3ای  هدف از انجام پم وهش حاضمر، بررسمی مقایسمه    

و، Eاکسیدانی آلفاتوکوهرول اهرم هعال ویتمامین   ترکیب آنتی

همای   ی  بما غلیمت  سرم آلبومین گماوی و اسمید آسمکورب   

ساعت  ۴۸های کیفی اس،رم بز در مدت  متفاوت بر هراسنجه

 بود. گراد درجه سانتی ۵ن هداری در دمای 

 

 ها مواد و روش

اکسیدانی مورد استفاده در این مطالعمه شمامل    ترکیبات آنتی

آلبومین سرم گاوی ساخت شمرکت ممرک اآلممانو، اسمید     

ویتمامین   آسکوربی  ساخت شرکت مرک اکرور آلمانو و

E     .ساخت شرکت داروسازی اسوه اتهمران، ایمرانو بودنمد

ممرغ   ها از محیطی بر پایه زرده تخ  سازی اس،رم جهت رقیق

 Catو به عمالوه سمیترات سمدی  ا   Cat No: K93438984ا

No: A686099327  و هر دو ساخت شرکت مرک آلمان بمه

 ۰ک۵ممرغ بمه عمالوه     سمی زرده تخم    سمی  ۱ا ۲به  ۱نسبت 

بیوتیم    درصمدو حماوی آنتمی    ۲ک۹ترات سدی  سی سی سی

گرم  ۰ک6جنتامایسین اکاس،ین تأمین، رشت، ایرانو به میزان 

 در لیتر استفاده شد. 
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 3قطعه بیوه در  ۸برای تهیه و استحصال اس،رم، تعداد 

آوری  مرحله از بزهای نر بالغ کرتار شده از کرتارگاه جمع

آزمایر اه منتقل و تما  های بیوه به سرعت به  شدند. نمونه

 C ͦ3۷هما در انکوبماتور در دممای     سمازی نمونمه   زمان آمماده 

ن هداری شدند. برای تهیه اس،رم، دم اپی دیمدی  بما قیچمی    

همای اضماهه    بریده شده و پا از جداسازی چربی و باهمت 

سی سرم هیزیولوژی گرم خمرد شمده و    سی 6آن، در داخل 

ت خرد شده دم اپی ها از قطعا جهت آزادسازی بیرتر اس،رم

دقیقمه در داخمل انکوبماتور در     ۱۵مدت  ها به دیدی ، نمونه

 ن هداری شدند.  C ͦ3۷دمای 

از آنجا که ثابت شده جدا کردن پالسممای منمی در بمز    

هما شمده و    باعث بهبود تحرک و سالمت غرماء در اسم،رم  

حاف پالسما برای ذخیره اس،رم به شکل مایع سمرد شمده   

. از طمرف  ]۱6[گراد ضروری است  تیدرجه سان ۵در دمای 

دلیل عدم سازگاری ترکیبات پالسمای منمی بمز بما     دی ر، به

آوری اس،رم در ایمن   ، لاا جمع]۵[مرغ  کننده زرده تخ  رقیق

مطالعه از طریق دم اپمی دیمدی  و بمدون وجمود ترکیبمات      

 پالسمای منی انجام گرهت. 

حاوی کننده  هفت تیمار آزمایری عبارت بودند از: رقیق

BSA  لیتمر، اسمید    گرم در هر میلی میلی 6و  ۴در دو غلیت

لیتمر،   گرم در هر میلمی  میلی 6و  3آسکوربی  با دو غلیت 

لیتمر و   واحمد در میلمی   ۱۰و  ۵آلفاتوکوهرول در دو غلیت 

اکسیدانی. مقادیر انتخا  شده  گروه شاهد هاقد ترکیب آنتی

ها براساس مطالعه قبلی محقمق بمر روی    اکسیدان برای آنتی

قوچ و با کمی تغییر در غلیت آنها به شمرح مقمادیر هموق    

میکرولیتمر از همر نمونمه     ۱۰۰. میمزان  ]۱۲[انتخا  شمدند  

سیو اضاهه شد.  سی ۲اس،رم به هر ی  از تیمارها ابا حج  

هما در   پا از اهزودن اس،رم به هر یم  از تیمارهما، نمونمه   

سماعت ن همداری    ۴۸گراد بمه ممدت    درجه سانتی ۵دمای 

های مختلف اس،رم شامل درصمد تحمرک    شدند و هراسنجه

کلی، درصد حرکت پیررونده و سمالمت عملکمرد غرمای    

ارزیابی شمدند. بمه دلیمل     ۴۸و  ۲۴اس،رم در ساعات صفر، 

کمدام از   همای اسم،رم، همی     کیفیت و غلیت مطلو  نمونمه 

ممایش حماف   های اخا شده و رقیق شده از رونمد آز  نمونه

 نردند.

به منیور تخمین میمزان درصمد تحمرک کلمی و میمزان      

میکرولیتر از نمونه اس،رم همر   ۱۰حرکات پیررونده، مقدار 

تیمار توسط سم،لر روی ی  قطعمه (م ریختمه شمده و بما     

گااشتن (مل بر روی آن گسترش نازک تهیه شده و س،ا 

و و بممما Olympus CX 21بممما میکروسمممکو  نممموری ا

ها بررسمی شمد. ایمن     میزان تحرک اس،رم ۴۰۰ی نمای درشت

تخمین براساس مراهده حرکات اسم،رم در نقماط مختلمف    

 گرهت. اس،رم انجام می ۱۰۰(م و با شمارش حداقل 

برای ارزیابی سالمت غراء از آزممون تمورم در محمیط    

و Hypo-osmotic swelling testا HOSTهی،واسموتی  یما  

 ۱۰، در ایممن روش طممور خالصممه . بممه]۱۹[اسممتفاده شممد 

لیتر آ  مقطمر اضماهه    میلی ۰ک۴میکرولیتر از نمونه اس،رم به 

درجممه  3۷دقیقممه در انکوبمماتور بمما دمممای   ۵و بممه مممدت 

گراد ن هداری شدند. س،ا ی  گسترش نازک از آن  سانتی

ها در زیر میکروسمکو  ممورد ارزیمابی قمرار      تهیه و اس،رم

پی  خمورده تحمت   های با دم خمیده و یا  گرهتند. اس،رم می

های با غرای سال  و هعال درنیر گرهته شد که  عنوان اس،رم

هایی که دم آنها هاقد هر  به صورت درصد بیان شدند. اس،رم

همای بما غرمای     گونه خمیدگی بمود، تحمت عنموان اسم،رم    

معیو  درنیمر گرهتمه شمدند. در ایمن آزممون نیمز تممامی        

ممایش  های اس،رمی انجمام شمده در طمول ممدت آز     ارزیابی

اسم،رم انجمام    ۱۰۰توسط ی  نفمر و بما شممارش حمداقل     

 گرهت.

 SPSSاهممزار آممماری  هممای حاصممل اسممتفاده از نممرم داده

تجزیه آماری شدند. در ابتدا نرمال  ۱و برای مدل ۱6انسخه 

هما   ها بررسی و س،ا ارزیابی یکنواختی واریانا بودن داده

قایسمه  انجمام شمد. در اداممه م    Leveneبا استفاده از آزمون 
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ها، درصمد حرکمات پیرمرونده و     درصد تحرک کلی اس،رم

گروه تیماری بمه   ۷های با غرای سال  در بین  درصد اس،رم

بما   ۴۸و  ۲۴تفکی  و به طمور مسمتقل در سماعات صمفر،     

استفاده از آزمون آنالیز واریانا ی  طرهه و جهت مقایسمه  

 ها نیز از آزمون توکی استفاده گردید. اختالف بین گروه

Yij = µ + i و ۱ارابطه    + εij 

 µ مقممدار هممر یمم  از مرمماهدات، Yij در ایممن رابطممه،

 است.خطای آزمایش  εijاثر تیمار و i میان ین کل،

 نتایج و بحث

کننممده حمماوی  همما در رقیممق میممزان تحممرک کلممی اسمم،رم 

پا از  ۴۸و  ۲۴های مختلف در ساعات صفر،  اکسیدان آنتی

آورده شمده   3و  ۲، ۱همای   هما در شمکل   اضاهه شدن اس،رم

همای مختلمف در    ها در بین گروه است. میزان تحرک اس،رم

داری نداشتند. با گاشت زمان، از  ساعت صفر تفاوت معنی

در گروه کنترل  ۲۴ها کاسته شده و در ساعت  تحرک اس،رم

 درصد رسید.  ۲3ک۲۵به 
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 خطای استاندارد( ±)میانگین  48های بز در ساعت  . اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد حركت كلی اسپرم 3شکل 

:a-c  وف نامشابه در هر ستون معنیهای با حر تفاوت میانگین ( 05/0دار استP<.) 

 3كننده حاوی  رقیق 6-و آسکوربیک 3-لیتر، آسکوربیک در میلی BSAگرم  میلی 8و  4كننده حاوی  ترتیب رقیق به 8-و آلبومین 4-)آلبومین

 لیتر( گرم آلفاتوكوفرول در میلی میلی 10و  5كننده حاوی  رقیق 10-و توكوفرول 5-لیتر، توكوفرول در میلی Cگرم ویتامین  میلی 6و 

 

کننمده   اکسمیدانی مختلمف، رقیمق    در میان ترکیبات آنتی

داری  طمور معنمی   بمه  BSAلیتمر   گرم در میلمی  میلی ۴حاوی 

ها نسبت بمه گمروه شماهد     باعث اهزایش تحرک کلی اس،رم

لیتر ایمن   لیگرم در می میلی ۸و. اگرچه غلیت >۰Pک۰۵شد ا

اکسیدان نتوانست همانند غلیت کمتر آن باعث حفم،   آنتی

درصدو،  ۴۱ک۸۸جای  به 33ک3۸ها شود ا میزان تحرک اس،رم

اما در عین حال این میزان همچنان نسبت بمه گمروه شماهد    

 و.>۰Pک۰۵با(تر بود ا

همای مختلمف اسمید     رسمد اهمزودن غلیمت    نیمر ممی   به

ها  حرکات کلی اس،رمآسکوربی  نتوانست مانع اهت درصد 

نسبت به گروه کنترل شود و میزان این نوع حرکات تفاوت 

گیری را در مقایسه با گروه کنترل از خود نران نمداد.   چر 

 TSMنکته قابل توجه دی ر اینکه اگرچه میان ین حرکمات  

در همر دو غلیمت آن بما(تر از گمروه      Eدر گروه ویتامین 

همچنان کمتر از گمروه   و، اما این میزان>۰Pک۰۵شاهد بود ا

BSA  و.۲گرم بود اشکل  میلی ۴با غلیت 

 Cنتایج حاصل از تحقیق حاضر نران داد کمه ویتمامین   

داری را در حف، و بقای حرکات و  نقش ضعیف و غیرمعنی

هما   اکسمیدان  سالمت غرای اس،رم بز درمقایسه با دی ر آنتی

قموچ   های دارد که این یاهته با مطالعه قبلی محقق در اس،رم

های قموچ   خوانی دارد که طی آن در ن هداری اس،رم نیز ه 

سماعت، اسمید آسمکوربی      ۷۲مدت  به شکل سرد شده به

همای   داری را در حف، شماخص  نتوانسته بود تغییرات معنی

رغ  اهزایش غلیمت   و علی ]۱۲[ارزیابی اس،رم ایجاد نماید 

این ویتامین در بز نسبت بمه مطالعمه قبلمی قموچ، بماز هم        

داری را ایفا نماید. ه  جهت بما نتمایج    توانست نقش معنین

مطالعه حاضر، نتایج مطالعه دی ری در مورد اسب نیز نران 

های اسم،رم سمرد شمده     کننده به رقیق Cداد اهزودن ویتامین 

تواند باعمث بهبمود و یما     ساعت نمی ۹6مدت  این حیوان به

. اگرچمه در تحقیقمی دی مر،    ]۷[حف، حرکات اس،رم شود 

متعاقب اهزودن اسید آسمکوربی  بمه اسم،رم نریمان هممین      

دست آمد، اما در عین  ها به نتایج در خصود تحرک اس،رم

حال توانسته بود باعث اهزایش سمالمت غرمای اسم،رم در    

 ۵۰. همچنمین، اهمزودن   ]۴[منی سرد شده این حیوان گردد 

میکروگرم اسید آسکوربی  به اس،رم اپیدیدیمی بز توانسمته  

مدت ی  ساعت باعث بهبود حرکات اس،رم گمردد  در طی 
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دار در  و پا از آن یا باعث کاهش و یما عمدم تغییمر معنمی    

که تا حد زیادی با مطالعه حاضمر   ]6[حرکات اس،رم گردد 

 ۴۸و  ۲۴مبنی بر عدم تغییر در حرکات اسم،رم در سماعات   

 تطابق دارد.

همای بمز،    بیرتر مطالعات انجمام شمده بمر روی اسم،رم    

همای   هما بمر شماخص    اکسیدان ارزیابی اثرات آنتی بررسی و

ارزیابی اس،رم متعاقب انجماد و س،ا ذو  اس،رم در ایمن  

باشد. به عنوان مبال، محققان نتمایج مببتمی را بما     حیوان می

اهزودن اسید آسکوربی  بر میزان تحرک و سالمت غرمای  

گرمایی مرماهده    های بمز طمی رونمد انجمماد و یمخ      اس،رم

. شاید بتوان علت تفاوت مطالعمه حاضمر بما    ]۱3[اند  نموده

این مطالعه را در نحوه ن هداری اس،رم اسرد شده در دمای 

درجه و یا منجمد کردن در ازت مایع در کنار اسمتفاده از   ۵

کننممده از سممرماو دانسممت، زیممرا در حالممت  مممواد محاهیممت

هما تما حمد     ن هداری به شکل سرد شده، متابولیسم  اسم،رم  

ماند، اما در حالت انجماد در ازت ممایع   ی میزیادی با( باق

رسد که البته مطالعات تکمیلمی   متابولیس  اس،رم به صفر می

 رسد. نیر می در این زمینه ضروری به

نیمز اهممت شمدید میممزان حرکمات کلممی     ۴۸در سماعت  

  BSAکننده حاوی ها تداوم داشته که این بار نیز رقیق اس،رم

در همر دو   Eیمز ویتمامین   گمرم و ن  میلمی  ۴وی ه با غلیت  به

غلیت آن تفاوت با(تری را در مقایسه بما گمروه کنتمرل از    

و. میمان ین درصمد   3و اشمکل  >۰Pک۰۵خود نرمان دادنمد ا  

کننمده حماوی    و در رقیمق FPMحرکات پیرمرونده اسم،رم ا  

هما در سماعات مختلمف     اکسمیدان  های مختلف آنتمی  غلیت

ساعت  آورده شده است. در 6و  ۵، ۴های  مطالعه در شکل

داری را بما   هما تفماوت معنمی    ها در کلیه گروه صفر، میان ین

یکدی ر نران ندادند، اما با اهت محسوس درصمد حرکمات   

های حاوی  کننده ، گروه رقیق۲۴پیررونده اس،رم در ساعت 

BSA  و ویتامینE ۵گمرم و   میلی ۴ترتیب  های به با غلیت 

اهمزایش   ها باعث حف، و واحد بودند که بیش از بقیه گروه

و. >۰Pک۰۵حرکات پیررونده نسبت به گروه کنترل بودنمد ا 

کمتمر از   Eدر گمروه ویتمامین    FPMاگرچه میان ین درصد 

BSA درصدو، اما این تفاوت  3۷ک۷۵در مقابل  3۰ک۱۲بود ا

 دار نبود. از لحاظ آماری معنی

 

 
 خطای استاندارد( ±های بز در ساعت صفر )میانگین  درصد حركات پیشرونده اسپرم . اثر تیمارهای آزمایشی بر 4شکل 
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 گراد بر كیفیت اسپرم بز طی نگهداری در دمای پنج درجه سانتی  Cو ویتامین   BSAحفاظتی آلفاتوكوفرول، بررسی اثرات 

 

 1395زمستان   4شماره   18دوره 
847 

 
 خطای استاندارد( ±)میانگین  24های بز در ساعت  . اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد حركات پیشرونده اسپرم 5شکل 

:a-c  های با حروف نامشابه در هر ستون معنی تفاوت میانگین ( 05/0دار استP<.) 

 3كننده حاوی  رقیق 6-و آسکوربیک 3-لیتر، آسکوربیک در میلی BSAگرم  میلی 8و  4كننده حاوی  ترتیب رقیق به 8-ومینو آلب 4-)آلبومین

 لیتر( گرم آلفاتوكوفرول در میلی میلی 10و  5كننده حاوی  رقیق 10-و توكوفرول 5-لیتر، توكوفرول در میلی Cگرم ویتامین  میلی 6و 

 
 خطای استاندارد( ±)میانگین  48های بز در ساعت  آزمایشی بر درصد حركات پیشرونده اسپرم. اثر تیمارهای  6شکل 

:a-c  های با حروف نامشابه در هر ستون معنی تفاوت میانگین ( 05/0دار استP<.) 

 3كننده حاوی  رقیق 6-یکو آسکورب 3-لیتر، آسکوربیک در میلی BSAگرم  میلی 8و  4كننده حاوی  ترتیب رقیق به 8-و آلبومین 4-)آلبومین

 لیتر( گرم آلفاتوكوفرول در میلی میلی 10و  5كننده حاوی  رقیق 10-و توكوفرول 5-لیتر، توكوفرول در میلی Cگرم ویتامین  میلی 6و 

 

تحقیق حاضر به عنوان یکی از معدود مطالعمات انجمام   

اکسمیدان مختلمف    آنتی 3ای  شده درخصود اثرات مقایسه

همای   های متفاوت جهت حف، و ن هداری اسم،رم  با غلیت

باشمد.   گمراد ممی   درجمه سمانتی   ۵بز به شکل مایع در دمای 

های  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نران داد ن هداری اس،رم

ساعت،  ۴۸درجه به مدت  ۵بز به شکل سرد شده در دمای 

ای ارزیابی اس،رم دار کلیه پارامتره باعث اهت شدید و معنی

هما، هم  اثمرات     اکسمیدان  نیر از غلیت آنتی شود. صرف می
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دسمت   مببت و ه  نتایج بدون اثر با اهزودن این ترکیبات به

همای ممورد اسمتفاده،     اکسیدان که در میان آنتی طوری آمد. به

BSA  گرم و در مرحله بعد ویتمامین   میلی ۴با غلیتE   بما

ها  اکسیدان بیش از بقیه آنتیلیتر،  واحد در هر میلی ۵غلیت 

 های ارزیابی باروری اس،رم بز مؤثر بودند. در حف، هراسنجه

همای ممورد اسمتفاده جهمت      اکسمیدان  یکی دی ر از آنتمی 

باشد. ایمن   می BSAها در برابر شوک سرمایی  حفا ت اس،رم

کننمده   ماده ممکن است به عنوان سوبسترای انرژی و یا خنبی

ممکمن اسمت    BSAهای کوچ  عمل کند.  ها و مولکول یون

ها در دست اه تناسلی گماو مماده پمیش از     به زنده ماندن اس،رم

لقاح کم  کند و یا از طریق اهزایش هعالیمت آنمزی  کاتما(ز    

گرمایی در منمی    باعث اهزایش باروری متعاقب انجماد و یمخ 

همچنین در ترشحات دسمت اه تناسملی    BSA. ]۹[گاو گردد 

وانمد بمه حفم، تحمرک اسم،رم و سمالمت       ت یاهت شده و می

. ]۲۴[آکروزوم اس،رم بز در طمی رونمد انجمماد کمم  کنمد      

بممر روی  BSAای بممه اثممرات حفمما تی   اخیممرا  در مطالعممه 

گرمایی پمی بمرده شمده      های بز طی روند انجماد و یخ اس،رم

تواند باعمث حفم، تمامیمت غرمای      نیز می BSA. ]۱[است 

 ۵ممایع در دممای    اس،رم خرگوش، ن هداری شده بمه شمکل  

گراد شود، اما نتوانسته بمود باعمث بهبمود میمزان      درجه سانتی

 .]۱۷[تحرک اس،رم در این حیوان گردد 

cAMP   )نقش مهمی در تحرک دم اس،رم دارد و احتما

BSA   از طریممق هسفوریالسممیون پممروتئین تممایروزین روی

با غلیت بما(   BSAنماید. همچنین،  تحرک اس،رم عمل می

وی ه بما   تغییر در ترکیب لی،یدهای غرای سلولی به از طریق

کاهش نسبت کلسمترول بمه هسمفولی،ید در غرمای اسم،رم،      

همای کلسمی  بمه درون غرمای      منجر بمه نفوذپمایری یمون   

پالسمایی اس،رم شده و درنتیجه منجمر بمه شمروع واکمنش     

. شماید بمه هممین    ]۲۲[گمردد   آکروزومی و مرگ اس،رم می

 ۸ا BSAدلیممل همم  در مطالعممه حاضممر، غلیممت بمما(تر    

گرمو از طریق لی،ید پراکسیداسیون و نفوذپایرتر کردن  میلی

تر آن  غراء، اثرات مطلو  کمتری را نسبت به غلیت پایین

از خود نران داد. اگرچه در مطالعه حاضر، میمزان اپوپتموز   

همای مختلمف    اکسمیدان  ها متعاقمب اهمزودن آنتمی    در اس،رم

گرم باعمث   میلی ۵با غلیت  BSAارزیابی نرد، اما اهزودن 

اس،رم خرگوش در طمی ن همداری    DNAکاهش آسیب به 

گمراد شمده    درجه سانتی ۵ساعت در دمای  ۷۲اس،رم آن تا 

 .]۱۷[است 

ممورد اسمتفاده    BSAدر مطالعه حاضر، هر دو غلیمت  

 گممرمو، توانسممت کلیممه میلممی ۴ویمم ه غلیممت کمتممر آن ا بممه

های ارزیابی اس،رم بز اع  از تحرک و ه  سمالمت   شاخص

سماعت   ۴۸هما در طمی    اکسمیدان  غراء را بیش از بقیه آنتی

و. نتیجمه حاصمل از ایمن مطالعمه تما      6اهزایش دهد اشکل 

، ]۱۲[خموانی دارد   حدودی بما نتمایج دی مر مطالعمات هم      

باعممث اهممزایش  BSAکممه در مطالعممه قبلممی نیممز  طمموری بممه

آمیمزی بما    و سالمت غراء اطی رنمگ های تحرک  شاخص

نتوانسمته بمود    BSAا وزین نی روزینو شده بمود، اگرچمه   

نقش چندان قدرتمندی در حف، و بهبود  Eهمانند ویتامین 

ذکمر   های اس،رم قوچ از خود نرمان دهمد. (زم بمه    شاخص

است که در تحقیق گاشته، جهت بررسی سالمت غرماء از  

تمر از   ه مراتمب دقیمق  استفاده نرده بود کمه بم   HOSآزمون 

 باشد. نی روزین می-آمیزی اس،رم با ا وزین رنگ

نتوانسمته بمود    Cدر اینجا نیز همر دو غلیمت ویتمامین    

نسمبت بمه گمروه کنتمرل چمه در       FPMباعث حف، میمزان  

و. از طمرف  <۰Pک۰۵گردد ا ۴۸و چه در ساعت  ۲۴ساعت 

 Eگمرمو و ویتمامین    میلمی  ۸ا BSAهای با(تر  دی ر، غلیت

دار میزان حرکمات   واحدو باعث اهزایش کمتر، اما معنی ۱۰ا

همای کمتمر هممین     پیررونده اس،رم در مقایسمه بما غلیمت   

پما از   ۴۸و نیمز در سماعت    ۲۴ها در ساعت  اکسیدان آنتی

گممراد شممده بممود   درجممه سممانتی ۵انکوباسممیون در دمممای 

 و.>۰Pک۰۵ا

نتایج میان ین درصد سالمت غرمای اسم،رم بمه لحماظ     
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نران داده شده  ۹و  ۸، ۷های  و در شکلHOSTعملکردی ا

است. در نتایج این آزمون نیز همانند دو شاخص قبلمی، در  

هما مرماهده    داری در بمین گمروه   ساعت صفر تفاوت معنمی 

همزمممان بمما اهممت شممدید ایممن  ۴۸و  ۲۴نرممد. در سمماعات 

و  BSAکننمده حماوی    شاخص در تمام تیمارها، گروه رقیق

ار ایمن پمارامتر   د د که باعمث اهمزایش معنمی   بودن Eویتامین 

همای   و. اگرچه غلیت>۰Pک۰۵نسبت به گروه کنترل شدند ا

 ۲های کمتمر ایمن    به اندازه غلیت Eو ویتامین  BSAبا(تر 

اکسیدان نتوانسته بودند باعمث حفم، سمالمت غرمای      آنتی

بما   BSAدرصمدی در گمروه    ۹رغ  اهت  اس،رم شوند اعلی

های بما(تر   همچنان حتی در غلیت گرمو، اما میلی ۸غلیت 

نسبت به گروه کنترل  HOSنیز اهزایش میزان درصد آزمون 

 و.>۰Pک۰۵مراهده شد ا

های ارزیابی شده اس،رم در هر دو غلیت اسید  هراسنجه

رغمم  میممان ین مختصممر بمما(تر درصممد   آسممکوربی  علممی

مببت نسبت به گمروه شماهد در    HOSهای با آزمون  اس،رم

زمممایش، نتوانسممته بودنممد تغییممرات   سمماعات مختلممف آ 

داری را نسبت به گمروه شماهد از خمود نرمان دهنمد       معنی

 و.۹و  ۸های  اشکل

 
 خطای استاندارد( ±های بز در ساعت صفر )میانگین  . اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد سالمت غشای اسپرم 7شکل 

 3كننده حاوی  رقیق 6-و آسکوربیک 3-لیتر، آسکوربیک در میلی BSAگرم  میلی 8و  4كننده حاوی  ترتیب رقیق به 8-و آلبومین 4-)آلبومین
 لیتر( گرم آلفاتوكوفرول در میلی میلی 10و  5كننده حاوی  رقیق 10-و توكوفرول 5-لیتر، توكوفرول در میلی Cگرم ویتامین  میلی 6و 

 
 خطای استاندارد( ±)میانگین  24های بز در ساعت  رصد سالمت غشای اسپرم. اثر تیمارهای آزمایشی بر د 8شکل 

:a-b  های با حروف نامشابه در هر ستون معنی تفاوت میانگین ( 05/0دار استP<.) 
 3حاوی كننده  رقیق 6-و آسکوربیک 3-لیتر، آسکوربیک در میلی BSAگرم  میلی 8و  4كننده حاوی  ترتیب رقیق به 8-و آلبومین 4-)آلبومین

 لیتر( گرم آلفاتوكوفرول در میلی میلی 10و  5كننده حاوی  رقیق 10-و توكوفرول 5-لیتر، توكوفرول در میلی Cگرم ویتامین  میلی 6و 
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 خطای استاندارد( ±)میانگین  48های بز در ساعت  . اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد سالمت غشای اسپرم 9شکل 

:a-c  حروف نامشابه در هر ستون معنیهای با  تفاوت میانگین ( 05/0دار استP<.) 

 3كننده حاوی  رقیق 6-و آسکوربیک 3-لیتر، آسکوربیک در میلی BSAگرم  میلی 8و  4كننده حاوی  ترتیب رقیق به 8-و آلبومین 4-)آلبومین

 لیتر( گرم آلفاتوكوفرول در میلی میلی 10و  5كننده حاوی  رقیق 10-و توكوفرول 5-لیتر، توكوفرول در میلی Cگرم ویتامین  میلی 6و 

 

بررسی میزان تحرک اس،رم بمه تنهمایی جهمت ارزیمابی     

مانی اس،رم پا از سرد یا منجمد کمردن کماهی    قدرت زنده

نیست. سالمت غرای اس،رم به لحاظ عملکمردی اارزیمابی   

د سمزایی در رونم   و، اهمیمت بمه  HOSTشده توسط آزممون  

تواند به عنوان  باروری داشته و لاا سنجش هعالیت غراء می

ی  معیار جهت قابلیت باروری اس،رم درنیر گرهتمه شمود   

تواننمد دچمار آسمیب     های با تحرک با( می . اس،رم]۲3و  ۱[

غراء از لحاظ عملکمردی و همچنمین از لحماظ سماختاری     

تحمرک   همای غیرمتحمرک یما کم      شده و یا برعکا، اس،رم

نند غرای سال  داشته و لماا زنمده بماننمد. بنمابراین،     توا می

آزمون اارزیابی تحمرک هممراه بما     ۲استفاده تلفیقی از این 

تر کیفیت اس،رم ضروری  و جهت ارزیابی دقیقHOSآزمون 

 .]۱[رسد  نیر می به

استرس اکسیداتیو یکی از عوامل مؤثر در کاهش بماروری  

سرمایی اسمت کمه   سازی اس،رم ناشی از شوک  در زمان ذخیره

عمدتا  از طریق تأثیر بمر غرمای سرشمار از اسمیدهای چمر       

غیراشباع اس،رم موجب اختالل در کار غراء و درنتیجه کاهش 

اکسیدانی  شود. تالش در جهت اهزودن مواد آنتی تحرک آن می

های اسم،رم در جهمت جلموگیری و یما      کننده مختلف به رقیق

در جهمت تببیمت    E. ویتمامین  ]۱۰[کاهش این رونمد اسمت   

هممای  اسممیدهای چممر  غیراشممباع سمملول در برابممر اسممترس 

همای آزاد   اکسیداتیو عمل کرده و ضمن خنبی کردن رادیکمال 

اکسی ن، باعث حف، و پایداری سالمت غرای سلول به لحاظ 

 .]۱۸[شود  عملکردی و ه  ساختاری می

ویم ه بمه    بر بازدهی تولیدمبلی به Eاثرات مفید ویتامین 

طممور  شممکل اهزودنممی بممه خمموراک طیممور و یمما انسممان بممه 

ای بررسی شده است. از طرف دی ر، استفاده از این  گسترده

ویتممامین جهممت تببیممت غرممای اسمم،رم در طممی اسممترس   

ویم ه انجمماد و ذو  بیرمتر     اکسیداتیو ناشمی از سمرما بمه   

میکرومول از  ۱۲۰ن مطالعه شده است. به عنوان مبال، اهزود

کننده منی اسب، باعمث بهبمود حرکمات     به رقیق Eویتامین 

کلممی و نیممز پیرممرونده اسمم،رم پمما از ذو  شممده اسممت.  

، Eمیکرومول از ویتامین  ۱۲۰یا  6۰همچنین، اخیرا  اهزودن 

هما و نیمز    باعث اهزایش سالمت غرای اس،رم و میتوکندری

انجمماد و   های حرکتی اسم،رم قموچ متعاقمب    کلیه هراسنجه

به اس،رم سرد  E. اهزودن ویتامین ]۱۸[گرایی شده است  یخ
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های ارزیمابی اسم،رم    شده قوچ، باعث بهبود کیفیت شاخص

. نتیجه مرابهی نیمز در مطالعمه   ]۱۲[شود  در این حیوان می

ویم ه بما    بمه  Eدست آمد و اهزودن ویتمامین   حاضر در بز به

ری پارامترهمای  دا طور معنمی  لیتر به واحد در میلی ۵غلیت 

 دهد. ارزیابی شده اس،رم بز را اهزایش می

لیتمر   گرم در میلمی  میلی ۴براساس نتایج حاصل اهزودن 

BSA  واحد ویتامین  ۵با غلیت وE   سبب حف، تحمرک و

ساعت ن هداری در دممای   ۴۸سالمت غرای اس،رم بز طی 

گممردد. لمماا، اسممتفاده از ایممن   گممراد مممی درجممه سممانتی ۵

ها جهت حف، کیفت منی بمز بمه شمکل ممایع      اکسیدان آنتی

 شود. سرد شده توصیه می
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